
REGULAMIN PROMOCJI 

„3 SCREENY HEMA z PILOTEM SOMFY za 1 zł.” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Promocja jest organizowana pod nazwą „3 SCREENY HEMA z PILOTEM SOMFY za 1 zł.” i jest zwana 

dalej: "Promocja". 

2. Organizatorem Promocji jest AKANT sp. z o.o. z/s w Koszalinie, ul. Lniana 7A, 75-213 Koszalin, NIP 

6692523420. 

3. Promocja ma na celu promocję systemu SCREEN HEMA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

Europy. 

4. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.hema.com.pl. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 

Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każdy partner handlowy AKANT Sp. z o.o., mający 

podpisaną umowę o współpracę na terenie Polski oraz Europy. 

 

§ 3 

PRZEBIEG PROMOCJI 

 

Promocja rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2021 roku, a zakończy w dniu 30 września 2021 roku lub 

szybciej po wyczerpania zapasów tj. pilotów 5 kanałowych Situo IO II biały ( DOP-119) 

przeznaczonych do tej promocji. 

 

 

 

 



 

§ 4 

ZASADY 

 

W okresie obowiązywania promocji każdy Uczestnik przy jednorazowym zakupie nie mniej niż 3 sztuk 

screenów Hema będzie mógł nabyć dodatkowo w cenie 1 złotego jednego pilota 5 kanałowego Situo 

IO II biały ( DOP-119)  z napędem Somfy Maestria IO do takiego zamówienia. 

 

 

§ 5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Uczestnictwo w Promocji wiąże się z przetwarzaniem danych Uczestników. 

Dane osobowe Uczestników zbierane przez Organizatora są przetwarzane zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). 

Administratorem danych osobowych jest:  AKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lniana 7A, 76 -213 Koszalin, KRS 0000540123, NIP 

6692523420, REGON 360598429   W sprawie danych osobowych można skontaktować się 

z Administratorem danych osobowych za pomocą: poc zty elektronicznej: 

it@akant.com.pl, telefonu: 538-246-200. 

Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne, zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych, w szczególności: zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną 

modyfikacją, a także przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

 

 

 

 



§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Promocji oraz do zmiany 

Regulaminu. Informacja o ww. okolicznościach zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.hema.com.pl. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania na stronie internetowej 

www.hema.com.pl o jego zmianie. 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie 

przysługuje odwołanie. 

Udział w Promocji jest jednoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i jego 

akceptacją. 

Wycofanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z 

rezygnacją przez Uczestnika z udziału w promocji. 

Do rozpoznawania sporów wynikłych pomiędzy Uczestnikami, a Organizatorem właściwy będzie sąd 

powszechny miejsca siedziby Organizatora. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.hema.com.pl. 

 

 


